


Обособена позиция 1 Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за
обедно хранене за учениците  , участващи в целодневна организация на учебния процес  I-VII
клас на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”
Обособена позиция 2: „Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/, включително
млечно- кисели  продукти  за учениците от начален етап I-IV клас на  СОУ„Св.Паисий
Хилендарски”  с. Абланица”“

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с изискванията на
възложителя, за да подготвите офертите си за участие в конкурса.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, представени в поканата.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще започне своята работа в
първия работен ден – 15.08.2016 г, следващ крайната дата за представяне на офертите, като за
резултатите ще бъдете уведомени чрез публикуване на протокола от работата на комисията,
определена за тази цел в сайта на училището, в раздел «Профил на купувача»

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да бъде изготвена по
пълния предмет на поръчката.

Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции,
предмет на поръчката.

Правно основание: :
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ по реда, чрез събиране на оферти , чл.20, ал.3, от
Закона за обществените поръчки

Срок за изпълнение на поръчката:

По Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка за
обедно хранене в СОУ„Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”  от датата на сключване на
договора /15.09.2016 г./  до 15.06.2017 г.
Прогнозен брой учебни дни за периода – 160 дни/доставки за І-ІV клас , 170 дни/доставки за
V-VІІ клас

По Обособена позиция 2: „Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/, включително
млечно - кисели  продукти    за учениците от начален етап в  СОУ„Св.Паисий Хилендарски”
с. Абланица” от 15.09.2016 г. до 31.05.2017 г
Прогнозен брой учебни дни за периода - 160 дни/доставки.
Доставките се извършват само в учебните дни !

 Доставките да се извършват ежедневно, по заявка на възложителя, подадена по

телефона до 8,30 ч. на същия ден.

 Заявката включва информация за броя на закуските и обядите за деня.

 Заявената храна да се доставя, както следва:

 закуска – до 8,30 ч .

 обяд - до 11,30 ч.

Място на изпълнение на поръчката:
в столовата  на СОУ «Св.Паисий Хилендарски»  с.Абланица

Срок на валидност на предложенията:
не по-малък от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

Обем на поръчката и  прогнозна стойност:
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а.Прогнозно количество:

 Ежедневна доставка на закуска  за 125 ученици от І до ІV клас – 160 учебни дни ;

 Ежедневна доставка на обяд за 110 ученици от І до VІІ клас – 160/170 учебни дни ;

Възложителят има право ежедневно да променя броя на заявените закуски и обяди според
броя на присъстващите ученици за деня.

б.Прогнозна стойност:
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 50 500,00 лв
/ петдесет хиляди и петстотин лева /с вкл. ДДС  или 42 083.33 лв / четиридесет и две
хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст / без ДДС както следва :

По обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна заявка
за обедно хранене за учениците  , участващи в целодневна организация на учебния процес
I-VII клас на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”
индикативна стойност:  до 40 500.00  лв /четиридесет хиляди  и петстотин  лева /   с ДДС
или 33 750.00 лв /тридесети три хиляди седемстотин и петдесет  лева / без ДДС

По обособена позиция 2: „ Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/,
включително млечно- кисели  продукти  за учениците от начален етап I-IV клас на
СОУ„Св.Паисий Хилендарски”  с. Абланица”
индикативна стойност: до 10 000.00 лв /десет хиляди лева /   с ДДС или 8 333.33 лв /осем
хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст./  без ДДС

Лица за контакт:
Калинка П. Гайтанинчева /ПДУД/ - GSM 0884706260
Айтен Дж.Амзова /финансов контрольор / - GSM 0882750607

Лицата за контакт могат да дават разяснения относно настоящата поръчка в срок до 3
дни преди изтичане на валидността на поканата т.е до 09.08.2016 г. вкл.
Всички отправени въпроси и отговори ще бъдат публикувани в сайта на училището в
раздел „Профил на купувача”

Дата на валидност на поканата: 12.08.2016 г. до 17:00 ч
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